
 

 

 

Ramavtalsbilaga 10 

Mall för Konsultavtal 

(vid Införandeprojekt används dock mall för Avropsavtal) 

 

 

 



 

 

ESV dnr 2017-01160    CGI Sverige AB 

  2 

DETTA AVTAL AVSEENDE TILLÄGGSKÖP AV KONSULTTJÄNSTER är träffat 
mellan: 

(1) [Avropande myndighet], organisationsnummer [•]  (”Avropande myndighet”); 
och 

(2) [Namn] AB, organisationsnummer [•] (”Leverantören”). 

1. BAKGRUND 

1.1 Avropande myndighet och Leverantören har ingått ett Avropsavtal avseende 

ekonomisystem som tjänst. Avropande myndighet önskar beställa 

konsulttjänster av Leverantören i enlighet med detta Konsultavtal. 

1.2 Mot ovanstående bakgrund och inom ramen för ovan angivet ramavtal träffar 

parterna följande Konsultavtal. 

2. AVTALSHANDLINGAR 

Konsultavtalets omfattning och villkor framgår av detta avtal med tillhörande 

bilagor samt ramavtalet. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska 

handlingarna gälla i nedan nämnd ordning, om inte omständigheterna 

uppenbarligen föranleder annat.  

1. Skriftliga Ändringar och tillägg till Ramavtalet 

2. Skriftliga Ändringar och tillägg till Avropsavtalet 

3. Detta Avropsavtal med tillhörande bilagor 

4. Eventuella skriftliga förtydliganden till avropsförfrågan med bilagor 

5. Avropsförfrågan med bilagor 

6. Eventuella skriftliga kompletteringar till avropssvaret med bilagor 

7. Ramavtalet med bilagor 

8. Anbudet i ramavtalsupphandlingen med bilagor 

 

2.1 BILAGOR  

Följande bilagor utgör del av Konsultavtalet.  

Bilaga [•] Allmänna villkor Konsulttjänster 

Bilaga [•] Specifikation av Uppdrag 

Bilaga [•] Tid- och projektplan avseende Uppdrag 

Bilaga [•] Priser 

1.   
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Strider innehållet i detta avtalsdokument mot innehållet i en bilaga, gäller 
avtalsdokumentet. Strider innehållet i bilagorna mot varandra ska de gälla i 
följande ordning: 

1) Skriftliga Ändringar och tillägg till Konsultavtalet 

2) Konsultavtalet med bilagor 

3) Skriftliga Ändringar och tillägg till Avropsavtalet 

4) Avropsavtalet med bilagor 

5) Eventuella skriftliga förtydliganden till avropsförfrågan med bilagor 

6) Avropsförfrågan med bilagor 

7) Eventuella skriftliga kompletteringar till avropssvaret med bilagor 

8) Ramavtalet 

9) Anbudet i ramavtalsupphandlingen med bilagor 

3. AVTALAD LEVERANSDAG 

Parterna har gjort en planering av Uppdraget och kommit överens om en Avtalad 

leveransdag, som är fastställd till [datum]. 

4. FAKTURERINGSUPPGIFTER 

Fakturor enligt detta Avropsavtal ska skickas enligt Allmänna villkor 

Ekonomisystem som tjänst/Allmänna villkor Konsulttjänster. 

Avropande myndighet specificerar nedan de särskilda anvisningarna för 

faktureringen: 

[•] 

5. ÖVRIGA AVTALADE ÅTAGANDEN 

Här lämnas utrymme för Avropande myndighets specifikation av till exempel 

säkerhetsanvisningar, personuppgiftsbiträdesavtal och/eller andra tillägg och 

optioner. 

[•] 

2.   

 

Detta Avtal har upprättats i [antal] ([●]) 
original, av vilka parterna har erhållit ett 
(1) original var. 

 

[Ort] den [YYYY-MM-DD]
 
[Ort] den [YYYY-MM-DD] 

[Företag]
 
[Företag]  

 

 

 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) original 
var. 

[Ort] den [YYYY-MM-DD] [Ort] den [YYYY-MM-DD] 

[Avropande myndighet] [Leverantör]  

 

 

 ___________________________   ___________________________  
Namn: [Namn] Namn: [Namn] 

Titel:    Titel: 


